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Delta bord med runde ben - Delta opbevaring
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Delta borde med rektangulære ben - Delta opbevaring
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Delta bord med runde ben og rekvisitskuffe - Delta skydelågeskab med indretning
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Delta frontpanel

Delta bord med rektangulære ben - Delta opbevaring
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Delta opbevaring
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Delta konferenceborde med runde ben
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Delta konferencebord med runde ben - Skin konf.stole - Delta skydelågeskab - Metro Lounge stole 
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Delta konferencebord med rektangulære ben - Sting konf.stole - Delta opbevaring
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Delta kantineborde – Sting stole
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Delta kantineborde – Skin stole
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Delta reception med flexmodul
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Delta reception
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Metro Lounge
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Metro Lounge
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Sting stol - stabelbar og mulighed for sammenkobling
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Skin stol - stabelbar
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Calma bord med kabelføring
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Calma bord med lydabsorberende gavl
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Calma bord - Calma opbevaring på hjul og væghængt

22



Calma bord 
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Calma opbevaring på hjul, ben og væghængt
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Calma opbevaring på hjul og væghængt
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Calma konferenceborde
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Calma konferenceborde
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complement e

e
Complement a/s  Lanciavej 2  DK-7100 Vejle

Telefon: +45 7585 8500  Fax: +45 7585 8717  Mail: complement@complement.dk  Web: www.complement.dk
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Sono by Borks Akustik Paneler

VIP Kombitavle

VIP Whiteboard

Abstracta Sketchalot

Abstracta AirflakeAbstracta Softline Skærmvæg
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Little Perillo
Design Martin Ballendat

Dauphin Scandinavia A/S
Frederikssundsvej 272
2700 Brønshøj
Tlf 44 53 70 53
info@dauphin.dk 
www.dauphin.dk  - www.dauphin-group.com
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Dauphin Scandinavia A/S  - Frederikssundsvej 272 - 2700 Brønshøj - Tlf 44 53 70 53 - info@dauphin.dk - www.dauphin.dk  - www.dauphin-group.com

Aplha S

MySelf

Tec-profile

InTouch

Take a seat.....
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RBM Bella og RBM u-Connect
Rene, enkle linjer, designet for et stilrent miljø.

RBM Bella er smidigheden selv. En stol som kan bruges i et konferencelokale eller  
omkring et bord i kantinen. Den høje, let svungne ryg giver en god ergonomisk støtte.

u-Connect er et mobilt konferencebord, som også nemt kan bruges i kantinen eller 
som mødebord. Det er let, fleksibelt og meget brugevenligt, da det kan foldes  
sammen og stables med et enkelt greb.

RBM Bella og RBM u-Connect er sammen, moderne design med moderne funktioner.

Pure Simplicity

A Brand of Scandinavian Business Seating www.rbmfurniture.dk
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Pure Simplicity

Med rødderne dybt forankret i dansk designtradition ses her et udsnit af RBMs brede sortiment. RBMs kontorstole 
med komfort og funktionalitet. Fleksible konference, kantine- og mødestole samt lette og mobile bordserier.

A Brand of Scandinavian Business Seating www.rbmfurniture.dk

RBM 310                       RBM 535                      RBM 615                    RBM Cameo                                   RBM u-Connect                                         RBM Ana              

RBM_ForhandlerAnnonse_A5_DK._2indd   2 9/9/11   11:24 AM
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® www.nielaus.dk

Cone – Designet af Hee Welling

Smile – Designet af Hee Welling

No. 1 – Designet af Nissen & Gehl

Opus – Designet af Nissen & Gehl
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Se flere produkter på www.magnus-olesen.com

Pause
Pause stolens lette konstruktion gør den til en rigtig letvægter, der passer perfekt til f.eks. 
kantiner eller konferencelokaler. Kan uden besvær stables eller stilles op i rækker til konfe-
rencen. Stolen fås med eller uden armlæn og med sæde og ryg polstret eller med laminat.  
Den fås også med sæde og ryg i linoleum, der både er blødt og støjdæmpende. Til serien 
hører også borde samt en barserie.

Design: busk + hertzog

Split
Split er en helt ny stabelbar PUR-stol, 
som på én gang giver mulighed for et 
meget enkelt stoleophæng via slidsen i 
sædet, og samtidigt tilbyder en usæd-
vanlig høj siddekomfort. PUR-gummi 
er meget robust og nem at renholde.

Design: 3Part

Session
Med sit klare, stramme design er den stabel-
bare armstol Session et oplagt valg, hvor en-
kel, klassisk indretning vægtes og hvor krave-
ne til komfort, holdbarhed og funktionalitet er 
høje. Session-serien  leveres også med højere 
ryg og som loungeserie.

Design: busk + hertzog

Møblerne opfylder Dansk Møbelkontrols høje styrkekrav.
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Giroflex 64

Giroflex 757
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Giroflex 656
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BSB Maskinfabrik A/S
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Indretning af kontorlandskab, 
BSB Maskinfabrik A/S, Lunderskov

Fleksibel og  
effektiv
”Da vi skulle renovere vores kontor, var det 
naturligt for os at vælge en lokal leverandør.  
Valget faldt på Haubjerg Indretning – og det har  
vi ikke fortrudt. De stod for hele renoveringen - 
inklusiv at sørge for at der blev malet og lagt nye 
gulve. Vores nye kontor hænger godt sammen 
farvemæssigt og er blevet super funktionelt.  
Det var fantastisk at opleve en så fleksibel og 
effektiv leverandør. Det var samme person, der 
snakkede med os, kom med forslag til indretnin-
gen, tog beslutningerne, gav priser og sørgede for 
det hele. Om jeg så sendte en sms søndag aften, 
fik jeg straks svar.”

(Medejer, Simon Finnemann Viuff,  
BSB Maskinfabrik A/S)
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Anton Knudsen Egtved A/S
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Indretning af nyt domicil,  
Anton Knudsen Egtved A/S, Egtved

Lever op til alle  
forventninger
”Med et helt nyt domicil med både administra-
tion, kantine, kontor- og konference-faciliteter 
ville vi gerne sikre en rød tråd og sammenhæng 
i indretningen. Haubjerg Indretning kiggede på 
byggetegninger og kom med et rigtig godt og 
fornuftigt forslag, der ret godt matchede vores 
ønsker. Oplevelsen af at arbejde sammen med 
dem har været positiv og helt uden problemer i 
forhold til vigtige elementer som levering, tid og 
pris. Indretningen er blevet enkel og smart. Og så 
fungerer den perfekt i hverdagen.”

(Medejer, Karsten Knudsen, Anton Knudsen A/S)
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Haubjerg Indretning
- et kreativt indretningsfirma, der spænder vidt 
Vi tror på, at visuelle oplevelser - kombineret med kvalitet og funktion 
fremmer trivsel og arbejdsglæde. 

Vi indretter alt indenfor: 
Kontor
Konference
Kantine
Lounge
Café
Auditorie
Skranker
Special-løsninger
Hotelværelser
Privatboliger
Sommerhuse

For os er ingen opgave for lille eller for stor. Vores konsulenter og indretningsarkitekter 
griber sagen an med samme høje entusiasme. Vi lytter til kundens behov og udarbejder 
der ud fra et komplet indretningsforslag, herunder økonomi samt montering.

udpluk af vore samarbejdspartnere:
Dencon, Fredericia Furniture, Eilersen, Erik Jørgensen, Le Klint, Four Design, Frost, Holmris, Trip 
Trap, RBM, Dauphin, Nielaus, Knax, Rumas, Magnus Olesen, Asger BC lys, Borks, Cube, Giroflex, 
Softline, Engelbrechts, Rübner Design, TM-Line, Labofa Stole og Vipp

Kenneth Petersen
Direktør
kenneth@haubjerg.dk 
Direkte tlf. 28 44 01 28

Haubjerg Indretning Aps
Trianglen 27a 
6000 Kolding
Tlf: 70 20 10 30
Fax: 75 82 88 19
info@haubjerg.dk
www.haubjerg.dk


